
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1020

Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758), (4♂ 1♀ Van, Kurubaş-Hoşpurak, 2000-
2200m, 12.06.2003),

Archon apollinaris (Staudinger, 1892), (1♂ 2♀ Van, Erek Dağı, Sarmaç Köyü, 1850-1900m, 
10.05.2003), 

Zerynthia (Allancastria) deyrollei (Oberthür, 1869), (3♂ Van, Erek Dağı, Aşağı Bakraçlı Köyü, 
1900-2200m, 19.06.2003), 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758), (3♂ 2♀ Van, Gevaş, Yoldöndü Köyü, 1900-2200m, 
22.07.2002) olduğu iki farklı yöntem kullanılarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Önerilen yöntem ile Papilinidae familyasının beş kelebek türüne ait elli 
görüntünün tümü doğru tespit edilerek %100,00 sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. 

Sonuç olarak farklı amaçlar için kullanılan bilgisayar ile görme sistemlerin kelebeklerin türünü 
belirlemede de önemli başarılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kelebek Türü Tespiti, Bilgisayar ile Görme, Renk Özellikler, Ayırma Analizi 
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Amaç: Birçok Lepidopter türünün önemli bir parazitoidi olan Pimpla turionellae’nin L. 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) popülasyondaki erkek birey sayısına bağlı olarak toplam ergin ve 
dişi birey sayısında meydana gelen değişimleri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmalarda kullanılan Pimpla turionellae ergin bireyleri konak olarak 
kullanılan Galleria mellonella pupalarından elde edilmiştir. Deneylerde her bir grup için 10 dişi birey 
kullanılırken erkek birey sayıları 1, 5 ve 10 olacak şekilde deney kafesleri hazırlanmıştır. Böceklerin 
beslenmesi %50 bal- su karışımı ile sağlanmıştır. Böceklerin kafeslere alınmalarını takip eden 10. 
günden başlayarak üç günde bir 10’ar adet G. mellonella pupası verilmiş ve 14 parazitleme işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu pupalar aynı laboratuvar şartlarında ergin birey oluşumuna kadar 
saklanmış ve çıkan P. turionellae bireyleri sayılarak toplam birey ve dişi birey yüzdesi hesaplanmıştır.

Bulgular: Toplam ergin birey oluşumu erkek birey sayısının en az olduğu grupta (10♀+1♂) 
%74,52 olarak gerçekleşmiştir. Erke birey sayısının beş olduğu ikinci grupta birinci gruba göre 
önemli bir fark meydana gelmemiş, fakat erkek birey sayısı ile dişi birey sayısının eşit olduğu grupta 
(10♀+10♂) toplam ergin birey oluşumu diğer gruplara göre önemli ölçüde artarak %81,42 olarak 
gerçekleşmiştir. Deney sonu toplam dişi birey oluşumu popülasyondaki erkek birey sayısından 
önemli ölçüde etkilenmiştir. Erkek birey sayısının en az olduğu grupta (10♀+1♂) toplam dişi 
birey çıkışı %27.45, beş erkek bulunan grupta %65.86 ve erkek birey sayısının en fazla olduğu 
grupta (10♀+10♂) ise %73.38 olarak gerçekleşmiştir. Deney sonu toplam dişi birey oluşumu 
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popülasyondaki erkek birey sayısındaki artışa paralel olarak önemli düzeyde artışlar göstermiştir.

Sonuç: Önemli bir biyolojik kontrol ajanı olan P. turionellae popülasyonunda erkek birey sayısına 
bağlı olarak toplam yavru üretimi ve dişi yavru oluşumu önemli ölçüde değişmiştir. Erkek birey 
sayısının artması dişi yavru oluşumunu önemli ölçüde artırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, eşey oranı, toplam ergin çıkışı

PE–107

Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) için iki yeni konak;
Lacerta media ve Lacerta rudis (Diapsida: Lacertidae)

Adem Keskin, Eray Şimşek, Ahmet Bursalı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ademkeskin@yahoo.com

Amaç: Yaşamlarının her evresinde çeşitli konak canlılardan kan emmek zorunda olan keneler, 
insanlara ve hayvanlara çok sayıda hastalık etkenini bulaştıran ektoparazit canlılardır. Kenelerin 
yaşam döngülerinin ve konak olduğu canlıların bilinmesi, keneler ve keneler tarafından bulaştırılan 
hastalıklar ile etkin mücadele yapılması için oldukça önemlidir. Çalışmamızda Lacerta media ve 
Lacerta rudis olmak üzere daha önce keneler tarafından enfeste edildiği bilinmeyen iki kertenkele 
türünün I. ricinus’un tarafından konak olarak tercih edildiği ilk kez kayıtlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2005 yılında Samsun ili Kavak ilçesinde çalılık alanda yakalan iki adet 
L. media ve altı adet L. rudis yakalanmış ve bu kertenkeleler kene enfestasyonu bakımından 
incelenmiştir. Toplanan kene örnekleri içerisinde %70lik alkol bulunan uygun çam şişelere alınmış 
ve etiket bilgileri yazılarak müze materyali olarak saklanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda L. media üzerinden 13 adet, L. rudis üzerinden ise 2 adet olmak üzere 
toplam 15 adet I. ricinus nimfi toplanmış ve bu kertenkele türlerinin de keneler tarafından konak 
olarak tercih ettiği belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Keneler çeşitli konaklardan kan emdiklerinden dolayı insanlara ve hayvanlara 
çok sayıda hastalık etkenini bulaştırma potansiyeline sahiptirler. Çeşitli konak canlılardan 
kan emmeleri ve konak canlıların çeşitliliği, keneler tarafından bulaştırılan hastalık etkenlerin 
epizootiyoloji ve epidemiyoloji bakımından oldukça önemlidir. Bazı kertenkele türlerinin belirli 
hastalık etkenlerinin rezervuarı oldukları da bilinmektedir. Ayrıca kertenkelelerin hastalık etkenlerini 
taşıma potansiyelleri de türe özgü olabilmektedir. Ancak Türkiye kertenkelelerinde parazitlenen 
kene türleri ve bu kertenkelelerin hastalık etkenlerine rezervuar olduklarına dair bilgiler oldukça 
sınırlıdır. Ixodes ricinus insan ve hayvanlara hastalık bulaştırma potansiyeli oldukça yüksek 
olan vektör kenelerden biridir. I. ricinus tarafından insanlara ve hayvanlara bulaştırılan hastalık 
etkenleri ile mücadele etmek için, bu kenenin parazitlendiği konak canlıların bilinmesi gerekmedir. 
I. ricinus’un Türkiye’de parazitlendiği canlıların ortaya çıkarılması için yaptığımız bu çalışmada L. 
media ve L. rudis olmak üzere iki kertenkele türünün daha I. ricinus tarafından konak olarak tercih 
edildiği ilk kez kayıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: L. media ve L. rudis Ixodidae, Kene

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 105T357).


